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De auteur, Dr. Jochem Kroes (1951) heeft eerder gepubliceerd over genea
logische en heraldische onderwerpen, waaronder Chinese Armorial Porcelain 
for the Dutch Market (2007) en Nederland’s Patriciaat 19722009 (2016). Sinds 
2015 houdt hij zich bezig met sociaalhistorisch en genealogisch onderzoek 
naar de elite van het platteland en van de kleine nietstemhebbende steden in 
het gewest Holland gedurende de achttiende eeuw. Na een eerdere boekpubli
catie over de elite van Texel (2019) en nu deze van Broek in Waterland vervolgt 
hij zijn onderzoek naar de achttiendeeeuwse regentenfamilies van De Rijp.
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In de achttiende eeuw was Broek in Waterland een beroemd dorp vanwege haar 
grote rijkdom en schilderachtigheid. Het was echter Neeltje Pater (17301789) 
die haar woonplaats op de kaart zette. In haar tijd was zij de rijkste vrouw in de 
Nederlandse Republiek en zij stond op de vierde positie van meest vermogende 
Nederlanders. Haar naam werd befaamd vanwege haar enorme nalatenschap 
van ruim vier miljoen gulden, die werd betwist door vele vermeende erfgena
men tot aan de Tweede Wereldoorlog toe. Tegenwoordig zou deze een waarde 
hebben van ten minste een miljard gulden of een half miljard euro. Maar het 
was wel Broek in Waterland die haar rijkdom mogelijk maakte. Dus het dorp 
komt net zo goed deze eer toe.

Tot ver in de achttiende eeuw kende Broek een forse groep onder nemende 
en rijke kooplieden. Het lag slechts enkele kilo meters ten noorden van 
Amsterdam en zij handelden via deze stad op de Oostzee, Frankrijk en 

vele andere landen. Zo bouwden zij grote kapitalen op, die voor een 
groot deel door vererving bij Neeltje Pater terecht kwamen. Zij 
was de laatste van haar familie en verzamelaar van minstens 
zeven erfenissen.

In dit boek staan de kooplieden en regentenfamilies van Broek in Waterland in 
de achttiende eeuw centraal. Wie waren zij en wat waren hun activiteiten? Al in 
de zeventiende eeuw werd er intensief handel gedreven door de Broeker koop
lieden. Dit ging door tot ongeveer het midden van de achttiende eeuw, waarna 
de kooplieden steeds meer als renteniers gingen leven. Bovendien stierven de 
vooraanstaande koopmansfamilies één voor één uit, zoals Verlaan, Mars, Pater, 
Timmerman en Ploeger. Van hen bleven alleen de families Bakker en Koker 
voortbestaan. Zij  kregen het grootste deel van deze nalatenschappen in han
den en zij konden op comfortabele wijze rentenieren. Lange tijd bleef Broek in 
Waterland nog relatief welvarend, tot rond 1850 ook hier de armoede toesloeg.

In deze studie wordt ingegaan op de regenten en hun families, de kooplieden 
en hun commerciële activiteiten in handel, walvis vaart, verzekeringen en 
beleggingen. Daarna volgen hun grote nalatenschappen met aandacht voor 
de erflaters en de begunstigden, onder wie verschillende predikanten. Verder 
komt de leefstijl van de Broeker kooplieden en renteniers aan de orde, met name 
de woninginrichting, tuinarchitectuur en sociale cultuur. Het persoonlijke 
leven van het echtpaar Cornelis Schoon en Neeltje Pater wordt afzonderlijk 
belicht. Ten slotte wordt een indruk gegeven van het imago van het dorp aan 
de hand van de reisverhalen van vele buitenlandse gasten die Broek bezochten. 
Genealogische bijdragen over de zeven belangrijkste en bovengenoemde 
koopliedengeslachten zijn in de bijlagen te vinden.
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Gezicht op het Havenrak, 1814, gouache van Antoine 
Ignace Melling (Musée Marmottan Monet, Paris)


